
Verwerking van Lascaux Transparantlack en Transparantlack UV 

Geadviseerd wordt om de lak verdund met 20% water aan te brengen (4 delen lak en 1 deel water). 

Om de transparante lak gelijkmatig te verdelen mag deze niet te vet of te schraal worden 

aangebracht. Als een waterdragend vernis niet zorgvuldig met kwast of roller wordt aangebracht, 

neigt die tot schuimvorming. Er moet op worden gelet dat niet al op de kwast of de roller onnodig 

veel schuim wordt gevormd. Het is zinvol om het vernis na het opzetten met een zachte, brede kwast 

glad te strijken, zodat eventuele schuimblazen kunnen openspringen. Om een voldoende 

beschermende werking of laagdikte te bereiken, moeten er ten minste twee lagen worden 

aangebracht. Tussen de lagen moet een droogtijd van ca. 6 uur (afhankelijk van de temperatuur en 

de luchtvochtigheid) in acht worden genomen. 

De verwerkingstemperatuur dient bij een normale luchtvochtigheid (40-60%) niet onder de 8ºC te 

liggen. Bij hogere relatieve luchtvochtigheden (meer dan 75%) dient de transparante lak niet onder 

de 15ºC te worden verwerkt, omdat er anders oppervlakbeschadigingen (melkachtig oppervlak) 

kunnen optreden. Bij kritische temperaturen is het daarom verstandig eerst uit te proberen hoe de 

lak reageert. Daarbij moet er rekening gehouden worden gehouden dat de ondergrond (vooral 

beton, pleister- en metselwerk) vaak kouder is dan de atmosfeer. 

Verwerking van UV Protect 

Aanbevolen wordt om vooraf testjes te doen. Afhankelijk van de ondergrond is het effect 

verschillend. Bij het gebruik van UV Protect 2 Mat op absorberende en krijtende oppervlakken is 

voorzichtigheid geboden. Daarbij kunnen witsluiers optreden. Bij inkjet bepaalt in de regel de 

ondergrond de glansgradatie. 

Lascaux UV Protect moet in cirkelvormige bewegingen gelijkmatig worden gesprayd van een afstand 

van ca. 30cm. Dun aanbrengen, dus niet te nat laten worden. De applicatie kan in een willekeurig 

aantal lagen gebeuren. Met elke extra deklaag neemt de UV-bescherming toe. Na elke fase de laklaag 

laten drogen. De droogtijd is kort. De geur van het oplosmiddel vervliegt snel. Oppassen dat de 

sproeinevel de werkondergrond niet aantast. (voorzichtig bij kunststoffen). 

Het oplossen van de laklaag is mogelijk met oplosiddelen. 


